
Οι μαθητές με δυσλεξία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκμάθηση της πρώτης αλλά και της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Αναφορικά με  τη 

δεύτερη/ξένη γλώσσα, συγκεκριμένα, συνήθως δεν λαμβάνουν καμία εξειδικευμένη βοήθεια. Το γεγονός αυτό πιθανά να οφείλεται στο ότι 

οι καθηγητές ξένων γλωσσών δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τη φύση των προβλημάτων της δυσλεξίας και δεν είναι 

καταρτισμένοι με δεξιότητες για την αποτελεσματική διδασκαλία αυτών των μαθητών. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη υποστήριξης των 

εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών και παροχής πιστοποιημένης επιμόρφωσης. 

Σε πρόγραμμα που θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2016, εταίροι από την Πολωνία, Ελλάδα και Σλοβενία επεξεργάζονται τον σχεδιασμό 

μιας σειράς επιμορφωτικών δράσεων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις χώρες εταίρους. Το πρόγραμμα  επιμόρφωσης παρέχει ένα 

στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τη φύση της δυσλεξίας αλλά και πρακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία στην τάξη, τον σχεδιασμό 

αναλυτικού προγράμματος και την αξιολόγηση. Ήδη έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση με τη διεξαγωγή έρευνας για 

την ανάλυση αναγκών των εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας προκειμένου να καταγραφεί το επαγγελματικό προφίλ τους και να σχεδιαστεί 

το επιμορφωτικό πρόγραμμα DysTEFL 2 σύμφωνα με τις ανάγκες τους.   

H ομάδα DysTEFL2 προσπάθησε να καταγράψει το επαγγελματικό προφίλ των καθηγητών της Αγγλικής 

ως ξένης γλώσσας, έτσι ώστε να προσαρμόσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης στις ανάγκες των 

καθηγητών που εργάζονται σε διάφορα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Για τον λόγο αυτό, σχεδιάστηκε 

ένα ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Αναγκών. Σ’ αυτή τη διαδικτυακή έρευνα 552 καθηγητές από τις χώρες 

που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλλά και από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, απάντησαν σε ερωτήματα 

σχετικά με την εμπειρία τους στη διδασκαλία μαθητών με δυσλεξία, τα τυπικά προσόντα τους, τις 

ανάγκες και προτιμήσεις τους σχετικά με τη διάρκεια, το περιεχόμενο και την αξιολόγηση ενός 

επιμορφωτικού προγράμματος για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.  

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου έδειξαν ότι στις περισσότερες χώρες δεν διατίθενται 

προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης για την επιμόρφωση καθηγητών Αγγλικής ως ξένης γλώσσας 

στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε μαθητές με δυσλεξία. Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την επιθυμία 

να συμμετάσχουν σε εντατικό πρόγραμμα κατάρτισης 5 ημερών ή σε εντατικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα μίας ημέρας. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εξέφρασαν ενδιαφέρον για παρακολούθηση 

μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας Moodle και για ένα εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα. Οι 

περισσότεροι από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θα ήθελαν να αποκτήσουν κάποιο πιστοποιητικό 

παρακολούθησης εφόσον ολοκληρώσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα DysTEFL2. 

Επιπλέον, καθώς το πρόγραμμα στοχεύει να υλοποιήσει εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικής 

ανάπτυξης για τους καθηγητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, ήταν 

απαραίτητη η διεξαγωγή μιας επισκόπησης των συστημάτων  πιστοποίησης στις χώρες αυτές. Στόχος 

της επισκόπησης ήταν η μελέτη των νομικών ρυθμίσεων και των εκπαιδευτικών εγγράφων 

προκειμένου να διερευνηθούν οι διαδικασίες και προϋποθέσεις πιστοποίησης που ισχύουν σε κάθε 

χώρα έτσι ώστε να αποφασιστεί ο τύπος πιστοποίησης που θα δοθεί στους καθηγητές μετά την 

ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος DysTEFL2. 
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